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Директор: Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679 

ТП ДГС Мъглиж /инж. Тошо Петров/

П Р О Т О К О Л
съставен на основание Глава III, Раздел I от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 
собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти

Днес - 20.01.2021 год., на основание чл.61, ал.14, въввръзка с чл.49, ал.1, 
т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горскитетеритории - държавна и общинскасобственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти и Заповед № РД-10-15/20.01.2021г. на 
Директора на ТП ДГС Мъглиж за назначаване на комисия, в административната 
сграда на ТП ДГС Мъглиж, се събра Комисия за да разгледа и оцени офертите и да 
предложи купувач за прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 
213109 в района на ТП ДГС Мъглиж, в състав:

Състав на комисията:
I.Основни членове 
Председател:
инж. Красимир Димов - лесовъд при ТП ДГС Мъглиж 
Членове:
1. Теодора Марова - икономист при ТП ДГС Мъглиж
2. Румяна Атанасова- юрист при ТП ДГС Мъглиж 
II.Резервни членове:
1. Теодора Манчева - икономист при ТП ДГС Мъглиж
2. Росица Малешкова - лесовъд при ТП ДГС Мъглиж

Присъстваха всички членове на комисията.

Председателят на комисията откри заседанието и обяви заповедта на 
Директора на ТП ДГС Мъглиж за провеждането на процедурата.

Комисията не проведе заседание поради това, че за процедура "търг с явно 
наддаване" за предварителна продажба на прогнозни количества 

дървесина на корен от обект № 213109 на територията на "Югоизточно държавно 
предприятие" ДП Сливен - ТП ДГС Мъглиж, ЛСФ 2021 г., открита със Заповед № РД- 
10-443/31.12.2020 година на Директора на ТП ДГС Мъглиж, не е подадена нито 
една оферта.

Предвид горе изложеното и на основание чл.64, ал.1, т.1 от Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти,

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Мъглиж: да прекрати процедура 
търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен от обект № 213109, открита със Заповед № РД-10- 
443/31.12.2020 година на Директора на ТП ДГС Мъглиж.

Комисия:
Председател: инж. Красимир Димов ....Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679 

Членове : 1. Теодора Марова ....Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679

2. Румяна Атанасова ....Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679
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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ

гр. Мъглиж пл. "Трети Март" 24 етаИ (1§ати§1п1КФ,иШр- $Цуеп.сот; тел: 04321 /23  16; 23 19

З А П О В Е Д

№ РД-10- 17/20.01.2021 г. 
гр. Мъглиж

На основание чл.4, ал. 1, във вр. с чл. 2, т. 2, предложение второ, чл. 49,ал. 1, т. 1 и ал. 2. и чл. 
64, ал. 1, т. 1, от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии -  държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни трекп 
продукти” (в сила от 06.12.2011 г., приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 е., обн. ДВ. бр.96 отб Декември 
2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември. 2012е, бр. 96 от 02.12.201 бе., изм. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 е., в сит 
от 07.07.2017г„ изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 е. в сила от 29.03. 2019 е.) наричана по-долу за краткост 
„Наредбата”

Н А Р Е Ж Д А М :

1. ПРЕКРАТЯВАМ процедура „търг с явно наддаване“ за предварителна продажба 
на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии -  държавна 
собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие" ДП 
(ЮИДП ДП) стопанисвани от ТП ДГС Мъглиж от обект № 213109, открита със Заповед № 
РД-10-443/31.12.2020 година на Директора на ТП ДГС Мъглиж.

МОТИВИ: До крайния срок за подаване на оферти -  16:00 часа на 19.01.2021 г. не е постъпила 
нито една оферта.

2. На основание чл.62, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти, настоящата заповед да се съобщи по реда на чл.61, ал.1 от АПК на заинтересованите 
лица и да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС Мъглиж и на страницата на „ЮИДП" Д11 
Сливен.

3. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването 
й пред Административен съд Стара Загора чрез Директора на ТП ДГС Мъг лиж.

4. Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Красимир Димов -  зам. 
директор на ТП ДГС „Мъглиж”.

ИМ/ Директор ТП ДГС Мъглиж: *зал.съгл.Регламент(ЕС)2016/679
/инж. Тошо Петров/


